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Pál apostol filippiekhez írt levele csodálatos bizonyságtétel arról, hogy Isten mit végzett el az apos -
tol életében és hogyan formálta a gyülekezet életét és gondolkodását. A fogság ellenére Pál bizakodó, re-
ménykedik az Úrban és tele van örömmel. Azért lehetséges ez, mert az Úrban bízik, tőle vár mindent és
nem a körülményektől függ a szolgálata. Pál szabad ember még a börtönben is. Szabad arra, hogy az Isten
akaratának engedelmeskedjen a következményektől függetlenül. 

Pált megvádolták azzal, hogy az evangélium hirdetését kenyérkereseti eszköznek tekinti csupán.
Nem akar dolgozni, csak várja a gyülekezetek anyagi támogatását. Más leveléből tudjuk azt, hogy az evan-
gélium hirdetőinek megvan a szabadságuk arra, hogy az evangéliumból éljenek. De csak úgy, hogy ne gör-
dítsenek akadályt az evangélium elé, ne rontsák meg annak hitelét. (1 Kor. 9.) Pál apostol, mint jó vezető
megtanulta hogy a körülményektől függetlenül elégedett legyen. Nem könnyű lecke ez számunkra, akik a
„nyugati kényelem” utáni sóvárgó világban élünk. Egy vezetőnek példává kell válnia abban is, hogy elége -
dett és nem akar mindenáron meggazdagodni. Pál ismerte az Ezékiel 34. fejezetét, mely figyelmeztetés
azok ellen a hamis pásztorok ellen, akik a nyájat kihasználják a maguk megélhetésére. 

A vezető élete példa a gyülekezet előtt és arra ösztönzi a hívőket, hogy ők is legyenek elégedettek
és lássák meg az adakozás lehetőségét. Az evangélium hirdetésében közösséget vállalni azt jelenti, hogy a
gyülekezet kész anyagi áldozatot is hozni. Ez az áldozat pedig kedves Isten előtt, gyönyörködik benne az
Úr. Az a gyülekezet tud ilyen áldozatot hozni a misszióért, melynek tagjai először magukat adták át az
Úrnak. (2 Kor. 8,5) Isten pedig megáldja az ilyen áldozathozatalt bőségesen az Ő dicsősége szerint, mert
mindazt  megadja  nekünk,  amire  szükségünk  van.  Az  ilyen  lelkületű  gyülekezet  és  tagjai  biztosan
megtapasztalják Isten gazdag áldását lelkiekben és anyagiakban egyaránt. Mert gazdagon kamatozik az
mindenki javára és a mi Istenünk és Atyánk dicsőségére! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Köszönjük az Igehirdetés szolgálatát Apostagi Adorján testvérünknek, Isten áldást kérjük őrá és csa-
ládja életére!

2. Alkalmak
Délután 15 órakor Lovasberényben folytatódik az egyházmegyei presbiteri sorozat: A presbitérium,
mint közösség címmel tart előadást Dr. Szabó Károly, gyermekorvos-presbiter.
Kedden 18 órakor Imaórára hívjuk a gyülekezet tagjait.
Szerdán 18 órakor Bibliaköri alkalmunkon a bűnesetről beszélgetünk a II. Helvét Hitvallás VIII. feje-
zete alapján.
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.
Jövő vasárnap 10 órakor kezdődő közösségi istentiszteleten óvodás hittanosaink mutatkoznak be a
gyülekezet közösségében. Erre az alkalomra szeretetvendégséggel is készülünk. Köszönjük a segítsé-
geket!
Ezen a vasárnapon a május 20-án megrendezésre kerülő egyházmegyei családi napról részletes tájé-
koztatást ad Kovács Enikő, egyházmegyei beosztott lelkész, a nap koordinátora.

3. Köszönet illesse mindazokat, akik a hétvégén a temetőkben végzett munkákban segíteni tudtak!

4. A hónap végével megérkeztek negyedéves kiadványaink, így a Lélekfrissítő, valamint az ifjúsági
Útjelző. Szeretettel ajánljuk ezeket a Testvérek figyelmébe.

Az Úr Jézus legyen életünk őriző pásztora továbbra is!


